
Przekazujemy Państwu wy-
danie specjalne naszej gazety, 
którego tematem wiodącym 
jest bezpieczeństwo pieszych. 
Zapraszamy też do lektury 
informatora WORD dostęp-
nego na stronie internetowej. 
Warto wiedzieć bowiem, że 
w myśl prawa o ruchu drogo-
wym pieszy to człowiek znaj-
dujący się na drodze, ale poza 
pojazdem. Pieszym będzie 
więc nie tylko przechodzień, 
lecz także posiadacz jedno-
śladu, który prowadzi swój 
rower, motorower lub mo-
tocykl. Do pieszych przepisy 
zaliczają też ludzi z wózkami 
dziecięcymi lub podręczny-
mi, a także osoby na wózkach 
inwalidzkich. Pieszymi są 
ponadto dzieci poniżej 10 lat, 
które pod opieką dorosłych… 
jadą rowerem.
Zgodnie z przepisami pieszy 
powinien korzystać z chod-
nika lub specjalnie wyzna-
czonej drogi dla pieszych. Ale 
życie przynosi wiele sytuacji, 
które mogą budzić wątpli-
wości co do właściwego za-
chowania się na drodze.
Co robić, jeśli nie ma chodni-
ka? Wtedy można iść pobo-
czem.
A gdy nie ma pobocza? 
Wówczas przepisy zezwala-
ją, aby iść jezdnią, lecz trzeba 
zajmować miejsce najbliżej 
jej krawędzi. I ustępować 

pierwszeństwa nadjeżdżają-
cym pojazdom. 
Którą stroną jezdni należy 
chodzić? Pieszy ma iść lewą 
stroną drogi, czyli przodem 
do nadjeżdżających samo-
chodów.
Czy można po jezdni chodzić 
parami? Należy iść gęsiego, 
czyli jeden pieszy za drugim. 
Tylko na drogach o małym 
natężeniu ruchu i podczas 

dobrej widoczności można 
iść obok siebie.
Co to jest strefa zamieszka-
nia? To obszar odpowiednio 
oznakowany, gdzie obowią-
zują szczególne zasady ruchu 
drogowego. W strefie tej pie-
szy korzysta z całej szeroko-
ści drogi i ma pierwszeństwo 
przed pojazdami.
Czy można spacerować po 
ścieżce rowerowej? Zasad-

niczo nie, chyba że w danym 
miejscu nie ma chodnika 
lub pobocza albo nie można  
z nich skorzystać. Na drodze 
dla rowerów pieszy (poza 
osobami niepełnosprawny-
mi) musi jednak ustępować 
pierwszeństwa posiadaczom 
jednośladów.
Kiedy trzeba nosić odblaski? 
Przepisy mówią, że pieszy 
poruszający się po zmierz-

chu drogą poza obszarem 
zabudowanym jest obowią-
zany używać elementów od-
blaskowych. Warto jednak 
nosić je zawsze po zmroku.
Jak umocować odblaski?  
W sposób widoczny dla in-
nych uczestników ruchu.
Porady dla pieszych przy-
gotowane w przystępnej 
formie i odnoszące się do 
codziennych sytuacji znaj-

dą Państwo na stronie inter-
netowej WORD Katowice  
w dziale poświęconym bez-
pieczeństwu ruchu drogo-
wego, gdzie udostępniamy 
biuletyn DROGOWSKAZ za-
wierający ponadto spis zna-
ków drogowych oraz zasady 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej na miej-
scu wypadku. Zapraszamy: 
www.word.katowice.pl. KRA

WNIOSKI 
ZE STATYSTYK
Policyjne komputery gromadzą 
dane o wszystkich wypadkach 
w województwie śląskim. Oka-
zuje się, że m.in. zdecydowanie 
częściej wina leży po stronie 
zmotoryzowanych, a wśród 
ofiar dominują osoby starsze. 
Jak analiza statystyk 
pomóc może w popra-
wie bezpieczeństwa?

MŁODY 
ZA KIEROWNICĄ
Po uzyskaniu prawa jazdy 
młodzi kierowcy, którzy popeł-
niają poważne błędy podczas 
prowadzenia samochodu dzie-
lą się, w opinii policjantów, na 
dwie kategorie: władców szos, 
popisujących się brawurą oraz 
ofiar stresu obawia-
jących się zmiennych 
sytuacji drogowych.

WIRTUALNE 
DOKUMENTY
Od 1 października kierowcy 
nie muszą posiadać przy sobie  
i okazywać do kontroli dowo-
du rejestracyjnego oraz polisy 
OC. Jakie niesie to konse-
kwencje oraz co zrobić w razie 
stłuczki, gdy uczestnicy kolizji  
nie posiadają przy 
sobie takich doku-
mentów?
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W TROSCE O PIESZYCH
JAK USTRZEC SIĘ WYPADKU?

Na stronie internetowej WORD Katowice udostępniamy informator „Drogowskaz” zawierający użyteczne porady dla pieszych.



Oprócz akcji edukacyj-
nych, których zadaniem 
jest uświadomienie kierow-
com jak istotne jest posza-
nowanie praw pozostałych 
uczestników ruchu drogo-
wego oraz zwrócenie uwa-
gi pieszych, aby rozważnie 
zachowywali się w ruchu 
drogowym policja na terenie 
województwa śląskiego pro-
wadzi też oczywiście działa-
nia kontrolne. Zasadniczym 
celem akcji ukierunkowa-
nych na bezpieczeństwo 
pieszych jest doprowadzenie 
do przestrzegania przepisów, 
ale też ujawnianie i karanie 
osób lekceważących zapisy 
kodeksu. 

INTRYGUJĄCY 
„NURD”
Jednym z ogólnopolskich 
przedsięwzięć realizowa-
nych w naszym regionie jest 
akcja nazwana „NURD”. Nie 
mamy tu jednak do czynienia 
z tajemniczym kryptonimem, 
lecz skrótem od określenia jej 
adresatów, czyli „niechro-
nionych uczestników ruchu 
drogowego”. Policjanci mają 
za zadanie ograniczyć ilość 
zdarzeń z udziałem pieszych 
oraz rowerzystów. Podsta-
wową metodą, którą mają 
stosować mundurowi jest 
ujawnianie wykroczeń będą-
cych przyczyną wypadków 
z udziałem niechronionych 
uczestników ruchu drogo-
wego. W ten sposób, obok 
wyłapywania piratów dro-
gowych czy rozkojarzonych 
spacerowiczów ignorujących 
czerwone światło sygnaliza-

tora, funkcjonariusze mogą 
popularyzować właściwe 
postawy wśród rowerzy-
stów, pieszych oraz kierują-
cych pojazdami silnikowymi, 
wskazując ich wszystkich 
jako równorzędnych i peł-
noprawnych uczestników 
ruchu drogowego. Dotyczy 
to nie tylko egzekwowania 
konkretnych przepisów, lecz 
również kształtowania po-
czucia odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo własne oraz 
innych ludzi znajdujących się 
na drodze.

BEZPIECZNY 
PIESZY…
W województwie śląskim 
drogówka prowadzi też ak-
cję „Bezpieczny Pieszy”. Każ-
dorazowo trwa ona przez  
8 godzin. Dzień oraz porę 
dnia wybiera się natomiast 
na podstawie weryfikacji 
analiz danych statystycz-

nych, co pozwala wyznaczyć 
miejsca i czas, gdy rzeczywi-
ście zagrożenie wypadkami 
jest największe.

NA 
SKRZYŻOWANIU…
Istotnym elementem ma-
jącym wpływ na bezpie-
czeństwo pieszych jest nie-
właściwe postępowanie  
uczestników ruchu, którzy 
nie stosują się do obowią-
zujących przepisów na 
skrzyżowaniach. Dlatego 
mundurowi wyłapują oso-
by przejeżdżające lub prze-
chodzące „na czerwonym”. 
Pod lupą funkcjonariuszy 
są również zmotoryzowa-
ni rozwijający w okolicach 
skrzyżowań nadmierną 
prędkość 

… I PRZY SZKOLE.
Każdego roku policja orga-
nizuje ponadto akcję „Bez-

pieczna droga do szkoły”. 
Każdorazowo poprzedza 
ją sprawdzenie sytuacji na 
drogach i przejściach dla 
pieszych w rejonach szkół, 
przedszkoli oraz pozostałych 
placówek oświatowych. Ba-
dana jest wówczas prawi-
dłowość istniejącego ozna-
kowania, a także widoczność 
i stan techniczny znaków 
drogowych. Istotnym ele-
mentem prowadzonej akcji 
są ponadto spotkania organi-
zowane dla dzieci, rodziców, 
opiekunów oraz nauczy-
cieli. Występujący podczas 
nich policjanci przybliżają 
uczestnikom m.in. zasady 
bezpiecznego przechodzenia 
przez jezdnię czy przewoże-
nia dzieci w fotelikach lub 
urządzeniach ochronnych. 
Przypominają też o regułach 
wysiadania z pojazdów od-
wożących uczniów do szkół 
zakładających, że dziecko 
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BEZPIECZNA       JAZDA
BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK O RUCHU DROGOWYM  

NIEUCHRONNOŚĆ KARY DLA DROGOWYCH PIRATÓW 
UCZYĆ MA SZACUNKU WOBEC PRZEPISÓW

POZNAJMY ZNAKI DROGOWE

CO MÓWI TEN ZNAK? 
UWAGA DZIECI

MANDATY WSPIERAJĄ 
PROFILAKTYKĘ

opuszczać ma samochód od 
strony chodnika i pobocza. 
Prelegenci w mundurach 
podkreślają też jak ważne 
jest przekazanie pociechom 
elementów odblaskowych. 
Niezależnie od części pre-
wencyjnej akcja „Bezpieczna 

droga do szkoły” polega też 
na wzmożonych kontrolach 
prowadzonych przy szko-
łach oraz prowadzących do 
nich drogach. Piraci drogowi 
muszą się wówczas liczyć 
ze słonymi mandatami oraz 
punktami karnymi. DJJ
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INFORMACJA I EDUKACJA
Ruszyła druga już edycji 
akcji profilaktycznej popu-
laryzującej noszenie przez 
pieszych elementów od-
blaskowych. W przedsię-
wzięcie pod nazwą „ŚWIEĆ 
PRZYKŁADEM” zaangażo-
wała się nie tylko policja, 
lecz także Konferencja Epi-
skopatu Polski oraz Polska 
Rada Ekumeniczna.
Inaugurując drugą odsłonę 
akcji informacyjno-edu-
kacyjnej skierowanej do 
pieszych ks. dr Paweł Ry-
tel-Andrianik, rzecznik 
Konferencji Episkopatu 
Polski zaznaczył: „odblaski 
to czasami po prostu życie”. 
Troskę o życie i zdrowie 
drugiego człowieka zaak-
centował też ks. dr Grzegorz 
Giemza, dyrektor Polskiej 
Rady Ekumenicznej podkre-
ślając: „dbając o swoją du-
chowość, warto też zadbać  
o bezpieczeństwo swoje  
i swoich bliskich”, a poda-
rowanie komuś elemen-
tu odblaskowego, to do-
bry przykład aktywnego 
podejmowania współodpo-
wiedzialności za zapewnie-
nie tego bezpieczeństwa. Do 
przekazywania sobie odbla-
sków zachęcała również Ka-
rolina Pilarczyk, znana jako 
„Królowa Polskiego Driftu”, 
czyli techniki jazdy pojazdem 
w kontrolowanym poślizgu.
 
GŁOŚNO 
W MEDIACH
Ważne znaczenie porusza-
nej problematyki, a zarazem 
udział w akcji instytucji cie-
szących się społecznym au-
torytetem spowodował, że 
o bezpieczeństwie pieszych 
głośno było w środkach 
masowego przekazu. Obok 
mediów ogólnopolskich, re-
gionalnych i lokalnych do 
kampanii popularyzującej 
odblaski włączyli się nadaw-
cy religijni. M.in. portal 
OPOKA.news informował: 
„#PodajDalej, to hasło prze-
wodnie i słowo-hasztag dru-
giej odsłony akcji informa-
cyjno-edukacyjnej”. „Chodzi 
o to, by przekazywać sobie 

nawzajem dedykowane od-
blaski, tak, by przypominały 
one o potrzebie zachowania 
bezpieczeństwa” - wyjaśniał 
użytkownikom portal Wia-
ra.pl.

OBOWIĄZEK 
PIESZEGO
Jak podkreśla policja: ce-
lem akcji „Świeć Przykła-
dem” jest przede wszyst-
kim przypomnienie  
i uświadomienie pieszym 
poruszającym się po drodze 
po zmierzchu o konieczno-
ści używania elementów 
odblaskowych w spo-
sób widoczny dla innych 
uczestników ruchu. Zgod-
nie z przepisami każdy pie-
szy używać ma elementów 
odblaskowych, gdy poru-
sza się po zmierzchu drogą 
poza obszarem zabudowa-
nym. Oczywiście odblask 
musi być umieszczony  
w widocznym miejscu, czy-
li nie np. przenoszony w 
kieszeni! Przepis o obowiąz-
ku korzystania z odblasków 
nie obowiązuje co prawda 
na chodniku bądź na dro-
dze przeznaczonej wyłącz-

nie dla pieszych, lecz mimo 
wszystko warto pamiętać, 
że po zmroku elementy od-
blaskowe znacznie zwięk-
szają bezpieczeństwo.

DOSTRZEC 
NA CZAS
Organizatorzy zachęcają 
też do dzielenia się elemen-
tami odblaskowymi. O tym, 

że piesi chętnie przyjmują, 
a następnie używają od-
blasków można przekonać 
się podczas każdej z imprez 
profilaktycznych z udzia-

łem WORD Katowice, gdy 
rozdawane są praktyczne 
i estetyczne gadżety, które 
po zmroku zwiększają szan-
sę na dostrzeżenie pieszego 
przez kierowcę. W trakcie 
spotkania rozpoczynają-
cego akcję „Świeć przykła-
dem” przypomniano, że 
po zmroku pieszy ubrany  
w ciemny strój jest widzia-
ny przez kierującego po-
jazdem z odległości około 
40 metrów. Jeśli osoba jest 
słabo widoczna na drodze, 
łatwiej może zostać po-
trącona przez samochód, 
szczególnie w okresie je-
sienno-zimowym, kiedy 
na drogach nawet w dzień 
panuje niedostateczna wi-
doczność. Natomiast osoba 
piesza, mająca na sobie ele-
menty odblaskowe, staje się 
widoczna nawet z odległo-
ści 150 metrów. 
Dlatego organizatorzy akcji 
apelują: „Przekaż element 
odblaskowy swoim bliskim, 
przyjaciołom, rodzinie, aby 
byli widoczni dla innych 
uczestników ruchu drogo-
wego”. 
 Oprac: DJJ

OGÓLNOPOLSKA AKCJA PROMUJĄCA KORZYSTANIE Z ODBLASKÓW

POLICJA RADZI
Świećmy przykładem, podajmy odblask dalej, bądźmy świadomi  

i bezpieczni na drodze:
 • Poruszając się drogą po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, 

używaj elementów odblaskowych, w sposób widoczny  
dla innych uczestników ruchu.

 • Odblaski noś tak, aby były widoczne w światłach jadących  
pojazdów! Odbiją wtedy światło padające z reflektorów samochodu,  

dając sygnał kierującemu pojazdem, że po drodze porusza się człowiek.
 • Przy zakupie odblasku zwróć uwagę czy został na nim umieszczony 

znak CE. Brak tej informacji oznacza, że jest to tylko gadżet w jaskrawym 
kolorze, który nie spełnia wymogów technicznych.

 • Światło odbite od elementu odblaskowego powinno  
być widoczne z odległości co najmniej 150 metrów.

 • Odblaski dobrze jest zakładać jak najniżej, gdyż światła  
pojazdu, który zbliża się do pieszego najpierw oświetlają dół jego sylwetki. 

Umieszczaj więc odblaski na wysokości kolan, dłoni, w okolicach  
środka klatki piersiowej i pleców.

 • Niezależnie od tego, gdzie się poruszasz i o jakiej porze  
(w mieście czy poza nim, w dzień czy o zmroku), w warunkach niedostatecz-
nej widoczności dla własnego bezpieczeństwa, noś elementy odblaskowe.

 • Koniecznie zadbaj, aby dzieci i osoby starsze stosowały  
elementy odblaskowe we właściwy sposób.



Od 1 października kierow-
cy nie muszą posiadać przy 
sobie i okazywać do kontro-
li dowodu rejestracyjnego 
oraz polisy OC. Noweliza-
cja była oczekiwana przez 
tych, którzy nie mają głowy 
do każdorazowego spraw-
dzania czy odpowiednie 
dokumenty są we właści-
wym płaszczu, torebce lub 
plecaku.
Pomysł być może podobał 
się też osobom pragnącym 
uniknąć latem noszenia 
saszetek czy wypchanych 
portfeli. Dowód osobisty 
czy prawo jazdy mieści się 
bowiem w dyskretnym etui 
wraz z kartą kredytową, ale 
dowód rejestracyjny – już 
nie. Zmiana ucieszy zapew-
ne przedsiębiorców dys-

ponujących większą liczbą 
pojazdów, gdyż wpłynie 
na poprawę ergonomii ich 
wykorzystania, a także lu-
dzi wspólnie używających 
jeden samochód. Ograniczy 
także liczbę kradzionych 
oraz gubionych dokumen-
tów.
Ministerstwo Cyfryzacji 
zwraca jednocześnie uwa-
gę, że dowód rejestracyjny 
pozostaje obowiązującym 
dokumentem niezbędnym 
przy załatwianiu formal-
ności m.in. w Stacjach Kon-
troli Pojazdów, przy sprze-
daży auta lub wyjeździe 
zagranicznym. Podobnie jest  
w przypadku ubezpiecze-
nia OC. Nadal trzeba je wy-
kupić.

UMOWA – TAK, 
POTWIERDZENIE 
– NIE
- Zniesienie wymogu posia-
dania przy sobie potwier-
dzenia zawarcia umowy 
ubezpieczenia OC oznacza 
wyłącznie, że podczas po-
licyjnej kontroli lub udzia-
łu w zdarzeniu drogowym 
nie trzeba udostępniać 
papierowego blankietu po-
świadczającego wykupie-
nie polisy – stwierdza Bog-
dan Kacprzak, egzaminator  
z katowickiego Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Dro-
gowego.
Nowelizacja przepisów nie 
odwołuje oczywiście ko-
nieczności zawarcia tego 
ubezpieczenia. Pamiętać 
należy, że za brak takiej 

polisy grożą także surowe 
kary finansowe uzależnio-
ne od rodzaju pojazdu oraz 
okresu pozostawania bez 
ochrony ubezpieczeniowej 
w danym roku kalendarzo-
wym, a także wysokości mi-
nimalnego wynagrodzenia 
za pracę.
W 2018 roku posiadacz sa-
mochodu osobowego, gdy 
zapomniał zawrzeć umowę 
obowiązkowego ubezpie-
czenia może zapłacić na-
wet 4 200 zł. Jeśli jednak 
nie był objęty ochroną do 
3 dni musi liczyć się z ko-
niecznością uregulowania 
20 proc. stawki (840 zł), 
dwa tygodnie bez OC to już 
połowa stawki (2 100 zł),  
a okres powyżej 14 dni – ca-
łość stawki. W przypadku 

ciężarówki kary są wyższe, 
bo obliczane od poziomu  
6 300 zł.

CO W RAZIE 
STŁUCZKI?
W przypadku kolizji może 
się okazać, że uczestnicy 
nie mają przy sobie dowo-
dów rejestracyjnych ani 
polis OC. Co zrobić w takiej 
sytuacji? Najprostszym roz-
wiązaniem będzie wezwa-
nie policji. Funkcjonariusze 
posiadać powinni technicz-
ne możliwości ustalenia 
czy uczestnicy zdarzenia 
prowadzili własne lub udo-
stępnione im auta oraz czy 
wykupili polisę OC. Nie 
można jednak zapominać, 
że zaalarmowanie policji 
oznaczać będzie ustalenie 

winnego, który zostanie 
ukarany mandatem i otrzy-
ma punkty karne. Więc 
jak się zachować, aby nie 
włączać organów ścigania 
w sprawę zarysowanego 
błotnika i wgniecionego 
zderzaka? Można nadal 
wozić ze sobą potwierdze-
nie z ubezpieczalni i dowód 
rejestracyjny, choć przepi-
sy tego nie wymagają lub 
podjąć próbę zweryfiko-
wania zapewnień sprawcy 
stłuczki, który przekonuje 
nas, że posiada polisę obo-
wiązkowego ubezpieczenia 
OC. W tym celu trzeba mieć 
dostęp do internetu i urzą-
dzenie (np. smartfon lub ta-
blet) pozwalające wejść na 
stronę Ubezpieczeniowego 
Funduszu Gwarancyjnego, 
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czyli instytucji zajmującej 
się wypłatą odszkodowań 
ofiarom wypadków spo-
wodowanych przez nie-
ubezpieczonych właścicieli 
pojazdów, a także nieubez-
pieczonych rolników. Fun-
dusz wypłaca  ponadto od-
szkodowania, gdy sprawca 
uciekł z miejsca zdarzenia 
i nie udało się ustalić jego 
tożsamości. 

POTWIERDZENIE 
W SIECI
Serwis pod adresem www.
ufg.pl umożliwia skorzy-
stanie ze specjalnego for-
mularza elektronicznego, 
pozwalającego sprawdzić 
czy w dniu kolizji posia-
dacz wskazanego pojazdu 
mechanicznego objęty był 

ochroną ubezpieczeniową.
Zgodnie z wymogami usta-
wowymi Ubezpieczenio-
wy Fundusz Gwarancyjny  
udostępnia dane o zawarciu 
umowy ubezpieczenia OC 
przez posiadacza konkret-
nego auta oraz nazwę zakła-
du ubezpieczeń, z którym ta 
umowa została zawarta, ale 
bez ujawniania danych oso-
bowych posiadacza.
W celu skontrolowania czy 
sprawca stłuczki wywiązał 
się z obowiązku zawarcia 
polisy, należy po wejściu 
na stronę wybrać narzę-
dzie udostępnione w dziale 
„Sprawdź OC dla pojazdu”. 
Po wpisaniu numeru re-
jestracyjnego lub numeru 
VIN oraz podaniu ciągu 
znaków, eliminujących ro-

boty, udostępnianego rów-
nież w wersji akustycznej, 
można dowiedzieć się czy 
pojazd sprawcy objęty jest 
ubezpieczeniem, a konkret-
nie: uzyskać numer polisy, 
dane samochodu i nazwę 
towarzystwa ubezpiecze-
niowego. Zakres informa-
cji jest wystarczający, aby 
sporządzić oświadczenie po 
kolizji. 

STRES KONTRA 
APLIKACJA
Można również na telefon 
komórkowy zawczasu ścią-
gnąć specjalną aplikację 
dosłownie krok po kroku 
prowadzącą użytkownika 
biorącego udział w wypad-
ku lub kolizji. Aplikacja 
upowszechniana na stro-

nie Ubezpieczeniowego 
Funduszu Gwarancyjne-
go w przypadku stłuczki  
w kilkunastu odsłonach in-
struuje posiadacza auta jak 
ma się zachować. Zawiera 
chociażby opis zabezpie-
czenia miejsca zdarzenia 
przypominający o potrze-
bie założenia kamizelki od-
blaskowej i ustawienia trój-
kąta ostrzegawczego przy 
uszkodzonym aucie. Zasad-
nicza część aplikacji pozwa-
la sporządzić dokumentację 
zdarzenia z opisem, lokali-
zacją na mapie, materiałami 
fotograficznymi oraz notat-
kami głosowymi. Być może 
właśnie tego typu elektro-
niczne wsparcie stanowi 
dobre rozwiązanie, gdyż 
zdenerwowanie i stres, to-
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WIRTUALNE DOKUMENTY
warzyszące zazwyczaj na-
wet niegroźnym stłuczkom, 
nie sprzyjają spokojnemu 
poszukiwaniu w sieci ad-
resów, których na co dzień 
przecież nie odwiedzamy.

POLICYJNA 
KONTROLA
Wprowadzone zmiany  
w przepisach nie wpływają 
na obowiązek posiadania 
przy sobie przez kierowcę 
prawa jazdy. Brak dokumen-
tu nadal wiąże się z 50-zło-
towym mandatem. Prowa-
dzący wciąż musi mieć przy 
sobie dowód rejestracyjny  
i potwierdzenie zawarcia 
odpowiedniego ubezpiecze-
nia, gdy będzie siedział za 
kierownicą pojazdu zareje-
strowanego poza Polską.

Jeśli natomiast munduro-
wy będzie miał podstawę 
do zatrzymania dowodu re-
jestracyjnego, zrobi to teraz 
w sposób… wirtualny. Mi-
nisterstwo Cyfryzacji pod-
kreśla, że w przypadku, gdy 
pojazd nie spełnia wyma-
gań ochrony środowiska, 
zagraża bezpieczeństwu 
lub porządkowi ruchu dro-
gowego – uprawnione służ-
by odnotują zatrzymanie 
dokumentu w systemie in-
formatycznym. Wiadomość 
o zatrzymaniu zostanie 
wprowadzona do Central-
nej Ewidencji Pojazdów, ale 
kierujący otrzyma jednak 
papierowe pokwitowanie. 
Zwrot dokumentu również 
dokonywany jest w cyber-
przestrzeni.  DJJ
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Z danych statystycznych 
wynika, że kierowcy za-
równo młodzi wiekiem jak 
i stażem, bo mam na myśli 
osoby w wieku od 18 do 24 
lat życia, powodują 22 proc. 
wszystkich wypadków. Z ko-
lei analizując zestawiania za-
wierające wiek śmiertelnych 
ofiar wypadków możemy 
stwierdzić, że wśród tragedii 
na polskich drogach aż 24 
proc. stało się udziałem mło-
dych ludzi. Ten dramatyczny 
bilans ma oczywiście swoje 
przyczyny. A znając powody 
błędów popełnianych przez 
„żółtodziobów” mamy szan-
sę, aby przeciwdziałać zagro-
żeniu.

BEZ 
DOŚWIADCZENIA 
Bezsprzecznie faktem jest, że 
„świeżo upieczony” kierow-
ca nie ma doświadczenia. 
Odbierając prawo jazdy, za-
zwyczaj może się on popisać 
wiedzą dotyczącą obowiązu-
jących przepisów oraz pod-
stawowymi umiejętnościa-
mi z zakresu obsługi pojazdu. 
Dopiero codzienna praktyka 
pozwala nabrać wprawy, 
która przychodzi z każdym 
bezpiecznie przejechanym 
kilometrem. Zanim jednak 
to nastąpi, mamy do czynie-
nia z wypadkami z udziałem 
młodych kierowców. Skalę 
problemu ukazują cytowane 
dane statystyczne. 

Jak można domniemy-
wać  są to konsekwencje 
pewnych niedoskonałości 
systemu szkolenia lub sze-
rzej rzecz ujmując: edukacji 
komunikacyjnej. Uważam, 
że ciągle zbyt mało uwagi 
przywiązuje się do propago-
wania bezpiecznych zacho-
wań w ruchu drogowym.  
I nie chodzi tutaj wyłącznie 
o proces przygotowania do 
egzaminu na prawo jazdy, 
ale programy realizowane 
przez placówki oświatowe 
czy rolę wypełnianą w tej 
sferze przez stowarzyszenia 
młodzieżowe, organizacje 
pozarządowe czy wreszcie 
samą rodzinę.
Być może warto wprowadzić 
też unormowania legislacyj-
ne uzależniające możliwość 
prowadzenia pojazdu przez 
młodych ludzi od obecno-
ści w samochodzie osoby  
z większym doświadcze-
niem w roli kierowcy. Je-
stem przekonany, że ma-
turzysta jadąc autem ojca, 
inaczej będzie traktował 
kwestie bezpieczeństwa 
wiedząc, że tata siedzi obok.

KRÓLOWIE 
SZOS
Tymczasem z praktyki wie-
my, że młodych kierowców 
popełniających zasadnicze 
błędy podczas jazdy moż-
na podzielić na dwie za-
sadnicze grupy. Pierwsi po 

zdaniu egzaminów czują 
się władcami szos. Przece-
niając swoją sprawność, 
popisują się iście ułańską 
fantazją. Lekceważą ogra-
niczenia prędkości, nie 
stosują się do norm do-
tyczących ustępowania 
pierwszeństwa, wyprze-
dzają w sposób ocierający 
się o wypadek… Do tej sa-
mej kategorii zaliczyłbym 
zresztą młodych ludzi szar-
żujących podczas wyprze-
dania nie tyle z brawury, co 
z lekkomyślności, gdyż nie 
potrafiąc właściwie ocenić 
szybkości samochodu nad-
jeżdżającego z przeciwka, 
podejmują próbę wykona-
nia manewru, bezmyślnie 
ryzykując tym samym czo-
łowym zderzeniem.

OFIARY 
STRESU
Przedstawiciele drugiej 
grupy mają zwykle świa-
domość, że nie są w stanie 
samodzielnie poradzić sobie 
ze zmiennymi sytuacjami w 
ruchu drogowym, ale mimo 

to siadają za kierownicę. 
Sparaliżowani stresem nie 
zachowują się racjonalnie.  
Z obawy przed wykonaniem 
niezbędnego manewru po-
trafią zatamować ruch.  Nie-
kiedy tak mocno koncentru-
ją się na technicznej stronie 
np. skrętu w lewo lub prawo, 
że rezygnują ze sprawdzenia 
czy nadal zapalone jest zie-
lone światło sygnalizatora. 
Często jadą też z prędkością 
kilkunastu kilometrów na 
godzinę, prowokując innych 
użytkowników dróg do po-
dejmowania prób wyprze-
dzenia „marudera”. 

TYPOWE 
BŁĘDY
Reprezentantom obu kate-
gorii młodych kierowców 
zdarza się skręcać bez włą-
czenia kierunkowskazu, 
zbyt rzadko korzystać z lu-
sterek wstecznych, ignoro-
wać oznakowanie poziome 
itd. Często młodzi ludzie 
nie upewniają się czy wy-
konanie zaplanowanego 
manewru nie spowoduje 

sytuacji grożącej kolizją. 
Wierzą też bezgranicznie 
w reguły, które powinny 
obowiązywać, ale do nich 
właśnie odnosi się zasada 
ograniczonego zaufania. 
Jeśli więc jadący drogą pro-
stopadłą kierowca auta sy-
gnalizuje kierunkowskazem 
zamiar skrętu, lecz nie zwal-
nia przed skrzyżowaniem, 
to warto rozważyć wariant 
zakładający awarię instala-
cji elektrycznej w jego aucie 
lub zwykły błąd prowadzą-
cego. Młodzi ludzie nieraz 
podchodzą do sprawy bez-
refleksyjnie, a po zderzeniu 
tłumaczą: „przecież auto 
miało włączony migacz”. 
Kolejna kwestia to zacho-
wanie właściwego odstępu. 
Ignorowanie tego wymo-
gu kończy się najechaniem 
na tył poprzedzającego 
pojazdu. Dlatego przepisy 
nakazujące oznakowanie 
samochodu prowadzonego 
przez „żółtodzioba” naklejką  
z zielonym liściem powinny 
przyczynić się do poprawy 
poziomu bezpieczeństwa. 

Symbol informować będzie 
innych kierowców, że mają 
zachować czujność i w razie 
potrzeby okazać wyrozu-
miałość oraz cierpliwość.

NIEZDROWE 
TRENDY
Warto też dodać, że wśród 
młodych osób, które za-
trzymywane są do kontroli  
w związku z nienatural-
nym zachowaniem za 
kierownicą, wielu prowa-
dziło po różnego rodzaju 
chemicznych wspomaga-
czach. Wydaje się, że nie ma 
już społecznego przyzwole-
nia na picie alkoholu przez 
kierowców. W niektórych 
kręgach młodzieży, niestety 
nie można tego powiedzieć 
o substancjach działających 
w sposób podobny, w tym 
także o narkotykach. Poli-
cja oczywiście dysponuje 
sprzętem pozwalającym 
ujawnić i udowodnić pro-
wadzenie po przyjęciu sub-
stancji odurzającej. Z czego 
też młodzież nierzadko nie 
zdaje sobie sprawy. KRA

MŁODY ZA KIEROWNICĄ
UZYSKANIE PRAWA JAZDY TO DOPIERO POCZĄTEK DROGI DO ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA

Mówi komisarz   PIOTR KRAJ, 
naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach



SPRAWDŹ SWOJĄWIEDZĘ

Czy wolno Ci skręcić w lewo przed przejściem dla pieszych?

TAK            NIE
Czy w tej sytuacji powinieneś oczekiwać, że następnym sygnałem 

będzie światło zielone?

TAK            NIE

Czy w tej sytuacji zabroniony jest Twój wjazd na skrzyżowanie?

TAK            NIE

Odpowiedź: NIE
Zdjęcie przedstawia jezdnię na której umieszczony jest znak poziomy P-3 „linia jedno-
stronnie przekraczalna”. Linia ta oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię z pasa ruchu 
położonego przy linii ciągłej. Zatem w przedstawionej sytuacji nie jest możliwe wyko-
nanie skrętu w lewo bez konieczności przejechania przez w/w linię. Podstawa prawna  
§ 86 ust. 4 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz. U. nr 
170 poz. 1393 z późn. zm.).

Odpowiedź: TAK
Zdjęcie przedstawia skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną przed którym umieszczony 
jest sygnalizator S-1. Na sygnalizatorze nadawane są sygnały czerwony i żółty jedno-
cześnie, które oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator oraz także, że za chwilę zapali 
się  sygnał zielony. Podstawa prawna § 95 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministrów Infra-
struktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych ( Dz. U. nr 170 poz. 1393 z późn. zm.).

Odpowiedź: NIE
Rysunek przedstawia  skrzyżowanie  na którym ruchem  kieruje policjant. Pozycja kie-
rującego ruchem policjanta wskazuje, że ruch w naszym kierunku jest otwory. Należy 
również pamiętać, że polecenia i sygnały dawane przez osoby uprawnione do kierowa-
nia ruchem mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

Odpowiedź: C
Zdjęcie przedstawia drogę jednojezdniową na której umieszczony jest znak informa-
cyjny D-43 „koniec obszaru zabudowanego” i oznacza wyjazd z obszaru zabudowa-
nego. Zatem za znakiem znajdujemy się na drodze jednojezdniowej poza obszarem 
zabudowanym. Na tego typu drodze zgodnie z   art. 20 ust. 3 pkt 1d   Ustawy prawo  
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r.,  poz. 1260 z póź. zm.), dopuszczalna prędkość kie-
rującego samochodem osobowym wynosi 90 km/h.
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Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością możesz jechać samochodem 
osobowym na drodze za tym znakiem?

A 100 km/h      
B 110 km/h

C 90 km/h
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Wydanie specjalne „Bez-
piecznej Jazdy” poświęcone 
jest przede wszystkim kwe-
stii ochrony pieszych uczest-
ników ruchu drogowego. 
O tym, że jest to społecznie 
ważny problem przekonują 
policyjne statystyki. Przez 
pierwszych dziewięć mie-
sięcy 2018 roku na terenie 
województwa śląskiego 
doszło do 591 wypadków  
z udziałem pieszych. Zginę-
ło w nich 48 osób, a 561 od-
niosło obrażenia ciała. Ten 
tragiczny bilans skłania do 
zastanowienia nad przyczy-
nami, dla których prawie 
pięćdziesiąt ofiar straciło 
życie na śląskich drogach, 
a ponad pół tysiąca zostało 
rannych.

SENIORZY 
ZAGROŻENI
Każdorazowo funkcjona-
riusze przybyli na miejsce 
zdarzenia starają się odtwo-
rzyć jego przebieg, ustalić 
przyczynę i określić skutek. 
Następnie dane takie – nie-
zależnie od postępowania 
prowadzonego w indywi-
dualnej sprawie – trafia-
ją do zbiorczego systemu 
analitycznego. Dzięki temu 
można stwierdzić m.in., że 
zdecydowanie częściej wina 
leży po stronie zmotoryzo-
wanych (386 wypadków 
spowodowali kierowcy),  
a wśród ofiar dominują oso-
by starsze (seniorzy uczest-
niczyli w 220 wypadkach). 
Wśród zabitych najwięcej 
było właśnie ludzi w wieku 
powyżej 60 roku życia (28 
ofiar śmiertelnych na 48 
ogółem). Drugą najliczniej-
sza kategorię ofiar śmiertel-
nych stanowili zresztą piesi 
z grupy od 40 do 59 lat życia.

RYZYKO NA…
 ZEBRZE
Lektura policyjnych staty-
styk przynosi też przeraża-
jący, lecz znany ekspertom 
wniosek, że do znacznej czę-
ści wypadków dochodzi na… 
przejściach dla pieszych. Na 

śląskich „zebrach” doszło do 
271 wypadków, w których 
zginęło 19 osób.
- Praktyka rozwiewa więc 
mit o oazie bezpieczeń-
stwa, gdzie niechronione-
mu uczestnikowi ruchu 
drogowego nic nie powin-
no zagrażać. Oczywiście 
otacza go w tym miejscu 
szczególna ochrona praw-
na, lecz nie zastąpi ona kon-
trolowanych stref zgniotu, 
pasów bezpieczeństwa czy 
innych rozwiązań techno-
logicznych zapewniających 
osłonę kierowcy i pasa-
żerom pojazdów. Dlatego 
systematycznie apelujemy 
do pieszych, aby intereso-
wali się kwestią własnego 

bezpieczeństwa. Zdarzają 
się bowiem sytuacje, gdy 
przechodzień rozmawiający 
przez telefon, komunikujący 
się z innymi użytkownikami 
przez smartfona czy po pro-
stu przejęty codziennymi 
sprawami, wchodzi wprost 
pod koła nadjeżdżającego 
pojazdu – opisuje Zygmunt 
Szywacz, egzaminator nad-
zorujący z WORD w Kato-
wicach.

BŁĘDY 
PRZECHODNIÓW
Nieostrożne wejście na 
jezdnię bezpośrednio przed 
jadącym pojazdem stanowi 
najczęstszą przyczynę wy-
padków, do których doszło  

z powodu niewłaściwego 
zachowania pieszych. Dru-
gą pozycją na liście najlicz-
niej powtarzanych błędów 
jest nagłe wtargnięcie na 
jezdnię najczęściej zza za-
parkowanego pojazdu, albo 
innej przeszkody. Niestety 
popularnym grzechem pie-
szych jest też przekraczanie 
jezdni w miejscu niedozwo-
lonym lub wejście na jezd-
nię przy czerwonym świetle 
sygnalizatora drogowego.
Policyjni analitycy wskazy-
wali także na takie powody 
wypadków jak: „chodzenie 
nieprawidłową stroną dro-
gi”, „leżenie, siedzenie, klę-
czenie, stanie na jezdni” czy 
„nagłe zatrzymanie i cofnię-

cie się” podczas przechodze-
nia przez jezdnię.

NIEUWAŻNI 
KIEROWCY
Statystyka wskazuje, że 
najczęściej przyczyną wy-
padku z udziałem pieszego 
jest niewłaściwe zacho-
wanie zmotoryzowanego. 
Dominuje faktycznie nie-
ustąpienie pierwszeństwa 
pieszemu na przejściu dla 
pieszych. Kierowcy nierzad-
ko tłumaczą potem np., że 
„zebra” była zaraz za ostrym 
łukiem drogi, widok zasła-
niały krzaki czy niespodzie-
wanie zmieniło się światło 
sygnalizatora… Nie zmienia 
to ani kwalifikacji prawnej 

ani faktycznego przebiegu 
zdarzenia. W miejscu, gdzie 
zmotoryzowany musi za-
chować szczególną ostroż-
ność i wykazać się wyjąt-
kową koncentracją zostaje 
potrącony człowiek, który 
miał tam pierwszeństwo.
Nieprawidłowe cofanie, to 
druga z przyczyn wypad-
ków z udziałem pieszych, 
a spowodowanych przez 
kierujących. Brak nawy-
ku korzystania z lusterek 
czy spoglądania na kame-
rę cofania może mieć więc 
dramatyczne następstwa. 
Nieustąpienie pierwszeń-
stwa pieszemu w innych 
okolicznościach to kolejny 
powód potrąceń. Wśród 
pozostałych sytuacji dro-
gowych, podczas których 
w konfrontacji zmotory-
zowanego z pieszym, ten 
ostatni ucierpiał, policjanci 
wskazują m.in.: gwałtowne 
hamowanie, niedostosowa-
nie prędkości do warunków 
ruchu, nieprawidłowe omi-
janie, skręcanie, wymijanie, 
wyprzedzanie, zatrzymy-
wanie, zawracanie, ignoro-
wanie wskazań sygnaliza-
cji świetlnej, nieustąpienie 
pierwszeństwa pieszemu 
przy skręcaniu w drogę po-
przeczną, niezachowanie 
bezpiecznej odległości mię-
dzy pojazdami, zmęczenie 
lub zaśnięcie kierowcy. Na-
dal też popełniane są grze-
chy śmiertelne polegające 
na omijaniu lub wyprzedza-
niu pojazdu bezpośrednio 
przed przejściem dla pie-
szych.

POZYTYWNA 
TENDENCJA
Sytuacja na drogach wo-
jewództwa śląskiego ule-
ga jednak poprawie, gdyż  
w analogicznym okresie 
roku 2017 doszło do więk-
szej liczby wypadków (640 
wobec 591 w roku bieżą-
cym), w których więcej osób 
zginęło (55 wobec 48) oraz 
więcej zostało rannych (605 
wobec 561). DJJ

PRZEŻYĆ NA DRODZE
SPRAWCĄ WYPADKU Z UDZIAŁEM PIESZEGO NAJCZĘŚCIEJ JEST ZMOTORYZOWANY


